


Liceu Cambra, 
el cicle de concerts i masterclasses 
que connecta les grans figures de 
la música de cambra, l’orquestra 
i la lírica amb els talents del futur. 

Joves estudiants treballant amb 
els noms més internacionals de la 
música, una intensa relació entre 
grans professionals i alumnes 
amb els quals compartiran 
coneixements i l’experiència dalt 
de l’escenari.

Amb el mecenatge de:

Organitza:
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PRESENTACIÓ

Gaudeix com mai dels millors intèrprets. Coneix de 
primera mà l’experiència dels mestres. Descobreix 
el nostre futur musical més immediat. Envolta’t de 
la música en tots els seus vessants. I tot en un espai 
incomparable a la ciutat. El Conservatori del Liceu 
porta a Barcelona aquest 2016 les grans figures de 
la música de cambra i els millors joves talents de 
la interpretació. Combinant l’aprenentatge amb el 
gaudi de veure la interpretació dels millors músics, el 
Conservatori del Liceu ens ofereix una programació 
singular a la ciutat. L’experiència i el futur, unides i 
accessibles per a tothom.

Entre els mesos de gener i maig gaudirem dels noms 
més destacats dels instruments de vent i corda, 
recordarem el piano d’Enric Granados en el cente-
nari de la seva mort i ens aproparem de primera mà 
a l’experiència de les estrelles actuals. Tot això, amb 
l’ensenyament com a columna vertebral, construint 
una agenda de concerts amb figures de primer nivell 
estretament lligada a les pròpies masterclasses. 

Des de concerts que seran sens dubte inoblidables com 
els del Quartet Casals o la Kaimerata del professor  
del centre Kai Gleusteen fins als músics reconeguts 
arreu del món com el guitarrista Leo Brouwer o el 
violoncel·lista Gustav Rivinius, el Conservatori del 
Liceu obre les portes a la millor música de cambra. La 
programació d’aquest nou cicle ens permetrà conèixer 
el repertori des d’una nova perspectiva tant pràctica 
com teòrica. Així ens ho ensenyarà en el seu concert 
i conferència, per exemple, William Kinderman, 
pianista i musicòleg de la més alta categoria. 

Enric Granados serà el protagonista durant els mesos 

de març i abril, en la commemoració, a càrrec dels 
nostres professors i alumnes més destacats, del cente-
nari de la seva mort el 24 de març de 1916. Albert 
Attenelle, professor del Conservatori Superior de 
Música del Liceu i un dels més grans especialistes en 
Granados de l’actualitat,  oferirà les seves Goyescas 
en un dels concerts més atractius de la temporada. 
El també professor del centre Daniel Ligorio ens 
presentarà altres de les grans obres de Granados amb 
un programa ineludible. I els alumnes més destacats 
ens mostraran com l’obra i ensenyaments del pianista 
continuen més vives que mai.

Més de 25 masterclasses, obertes al públic de la ciutat, 
ens permetran conèixer tots els detalls i experiències 
dels noms més importants de la música internacional. 
Figures com Teresa Berganza, Joan Pons, Maria Bayo,  
George Benjamin, Dina Yoffe, Akiko Ebi, Hansjörg 
Schellenberger, Silvia Careddu, Gustavo Nuñez, 
Alessio Allegrini, Pavel Vernikov o Lukas Hagen, 
entre molts d’altres, s’afegeixen a un llistat irrepetible 
d’artistes que visitaran el Conservatori del Liceu per 
oferir-nos una valuosa formació a l’abast de tots els 
públics.

Així, la temporada de Cambra 2015-2016 defineix 
un nou model d’activitat, potenciant la programació 
del Conservatori del Liceu amb una marca diferen-
ciadora d’altres programadors de la ciutat. Una nova 
manera, singular i propera, d’enriquir la nostra expe-
riència com a amants de la música.
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William Kinderman (Filadèlfia, 1952) és un 
músic extraordinari que combina amb una 
capacitat increïble les habilitats d’un gran 
pianista amb els coneixements d’un musicòleg 
de primera fila. La seva monografia sobre 
Beethoven és una obra de referència, i el seu 
treball discogràfic i de recerca sobre les Varia-
cions Diabelli fan d’ell probablement el més gran 
expert de l’actualitat sobre aquesta obra. Però 
l’abast de la saviesa i la inquietud investigadora 
de Kinderman va molt més enllà. Entre molts 
altres treballs cal destacar els esforços dedicats 
a Wagner, i especialment a Parsifal, a l’estudi del 
qual ha contribuït més que cap altre musicòleg 
dels nostres dies. Aquesta capacitat múltiple de 
Kinderman és prou coneguda en el Conserva-
tori, on ha ofert conferències i concerts dedicats 
a Beethoven i Wagner. 

El Conservatori del Liceu li dóna de nou la 
benvinguda per admirar-lo en la seva faceta 
d’intèrpret (en una masterclass i un concert 
amb música de Beethoven que compartirà 
amb alumnes del Conservatori). I també com 
a especialista en Wagner, amb una taula rodona 
al voltant de la nova producció d’El Capvespre 
dels Déus a Barcelona, amb participació de 
l’experta en escenografia Katherine Syer, el 
director Josep Pons (Gran Teatre del Liceu) i 
Benet Casablancas, compositor i professor del 
Conservatori.

William  
Kinderman
Concert: Dijous 25 de febrer, 20.30h

Seminari Wagner: Divendres 26 de febrer, 12h

Masterclasses: del 22 al 25 de febrer
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Gustav  
Rivinius

 
Concert: Dimecres 9 de març, 20.30h

Masterclass: 9 i 10 de març

No podia faltar en la temporada del Conserva-
tori del Liceu una de les figures més destacades 
de la interpretació de corda en Europa. Gustav 
Rivinius és el primer i únic músic alemany guar-
donat amb un primer premi Medalla d’Or del 
Concurs Internacional Txaikovski de Moscou, 
al 1990. A més, va rebre un premi especial a la 
millor interpretació d’una composició de Txai-
kovski , superant a tots els altres competidors. 

Des de llavors ha aparegut amb destacats 
músics, directors i orquestres d’arreu del món 
com Radio Orchestra Leipzig, Helsinki Phil-
harmonic Orchestra, Gulbenkian Orchestra 
Lissabon, Radio Symphony Orchestras of Saar-
brücken, Munic, Berlin i Stuttgart o Dresdner 
Philharmonie, entre d’altres. A més de la 
Medalla d’ Or Txaikovski , Rivinius ha guanyat 
el premi Rostropovich a París, l’ARD de Munic 
i el Premi Mendelssohn a Berlín.  Violoncel·lista 
reconegut internacionalment i professor a la 
Musikhochschule de Saarbrücken, ens visita al 
Conservatori del Liceu per oferir una master-
class que culminarà a més amb un concert 
especial, una proposta pedagògica que ens 
permetrà endinsar-nos en la millor interpre-
tació del violoncel.
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Quartet  
Casals

 
Concert: Dimecres 16 de març, 20.30h

Masterclass: Dimecres 16 de març

Els Casals (Arnau Tomàs, violí; Vera Martinez 
Mehner, violí; Jonathan Brown, viola i Arnau 
Tomàs, violoncel) compten amb el reconeixe-
ment internacional com una de les formacions 
més prestigioses del seu tipus, i són sense dubte 
el Quartet de corda més important del nostre 
país. Diversos guardons en donen testimoni. 
Entre d’altres: Concurs Internacional de Quar-
tets de corda de Londres (2000), Concurs Inter-
nacional de Quartets de corda Johannes Brahms 
d'Hamburg (2002), Premi Ciutat de Barcelona 
(2005), Premio Nacional de Música (2006). 

En una cultura musical com la nostra, tradicio-
nalment mancada de quartets, la consolidació 
del Quartet Casals ha estat una de les millors 
notícies de la darrera dècada. No solament 
per la seva excel·lent trajectòria concertística 
i discogràfica, sinó perquè han establert un 
model que comença a donar fruits molt espe-
rançadors en els joves músics de l’actualitat. El 
Conservatori del Liceu guarda un gran record 
de la seva memorable masterclass amb Alfred 
Brendel (2012). El 16 de març tornaran al 
nostre Auditori per oferir un suggerent concert 
que complementarà una intensa jornada de 
classes magistrals amb els alumnes de Música 
de Cambra del centre, una cita que promet ser 
un dels punts culminants de la temporada.
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Homenatge

Leo Brouwer 

Concert: Dimecres 11 de maig, 20.30h

Masterclasses: 9-11 de maig

En la història de la guitarra al segle XX hi ha un 
nom que destaca entre els altres: Leo Brouwer. 
El músic cubà, també compositor i director d’or-
questra, va elevar la interpretació i composició 
per al seu instrument a una nova categoria. Els 
paradigmes de la guitarra van canviar a partir 
dels anys 50 gràcies a la incansable recerca de 
Brouwer. Nascut l’any 1939 net d’Ernestina 
Lecuona, pertany al llinatge més important de 
la història de la música cubana. 

Des de les seves primeres composicions 
influenciades per la música afrocubana fins el 
seu últim període minimalista, el guitarrista no 
només ha proporcionat grans obres al reper-
tori del seu instrument, sinó que a més el seu 
treball va suposar tota una evolució tècnica 
del mateix. Va dirigir l’Orquestra Simfònica de 
Córdoba i la Simfònica Nacional de Cuba i és 
membre de l’Acadèmia de les Arts de Berlín, 
membre honorari de la Societat Internacional 
d’Autors de Música, director artístic del Festival 
Internacional de Guitarra de l’Havana i presi-
dent de la Federació de Festivals Internacionals 
de Guitarra, entre altres responsabilitats artís-
tiques arreu del món. Ara el guitarrista, gran 
amic del Conservatori del Liceu, ens visita en 
una oportunitat única d’amarar-nos de la seva 
experiència i coneixements amb les explica-
cions que acompanyaran el Concert.
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Schubert 
Kaimerata 

Concerts:

Dijous 18 de febrer, 20h
Octet

Dijous 10 de març, 20h 
Quintet en Do major. Impromptus

Dijous 31 de març, 20h
Quintet “la truita”. Sonata “Lebensstürme”

Dimecres 13 d’abril, 20h
Rondó per a violí i cordes. Quartettsatz. 
Quartet “La Mort i la donzella” 

Ja fa cinc temporades que la Kaimerata, lide-
rada pel gran violinista i professor del Conser-
vatori d’origen canadenc Kai Gleusteen, ofereix 
un petit però intens cicle anual amb la millor 
música de cambra a càrrec de grans intèrprets, 
entre els que figuren molts dels professors del 
Conservatori. 

La Kaimerata ha tingut sempre un gran encert 
amb les seves programacions monogràfiques, 
que permeten al públic gaudir d’una visió molt 
completa de l’obra d’un compositor concret. En 
aquesta temporada, la Kaimerata ofereix una 
programació exclusiva de música de Schubert, 
un dels més grans compositors de música de 
cambra de tots els temps, i un dels que va tenir 
més influència en l’evolució de l’art musical 
en el segle XIX. Moltes de les més importants 
obres cambrístiques de Schubert (l’Octet, el 
Quintet de corda en Do major, el Quintet “la 
Truita”, diversos quartets de corda,...) podran 
escoltar-se en mans d’intèrprets de gran cate-
goria en una fascinant sèrie de quatre concerts, 
un dels quals té per al Conservatori l’interès 
addicional d’incloure entre els músics de la 
Kaimerata estudiants del centre, que tindran 
d’aquesta manera una de les millors experièn-
cies musicals imaginables.
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Homenatge
Granados 

Concerts:

Dijous 3 de març, 20.30h 
Albert Attenelle, piano

Dijous 17 de març, 20.30h 
Alumnes de piano

 
Dijous 7 d’abril, 20.30h 

Dniel Ligorio, piano
 

Dimarts 12 d’abril,  20.30h 
Alumnes de cant

El 24 de març de 2016 farà cent anys que Enric 
Granados va desaparèixer a les aigües del canal 
de la Mànega. En una de les paradoxes més 
tràgiques de la Història de la Música, l’èxit 
culminant de la seva carrera a Estats Units va 
ser la causa indirecta de la seva mort prema-
tura quan el vaixell Sussex en el qual tornava 
cap a Espanya va sofrir l’impacte d’un torpede 
alemany. 

Si bé ningú pot tenir dubtes al nostre país de 
la importància d’aquest excepcional pianista i 
compositor nascut a Lleida l’any 1867, encara 
calen molts esforços per a què sigui reconegut 
en tota la seva grandesa. 

El Conservatori del Liceu, en el que ensenyen 
diversos professors de piano hereus de la tradició 
pianística iniciada per Granados en persona, 
se sent especialment motivat per a celebrar el 
centenari de la seva mort amb la solemnitat que 
el compositor mereix. Albert Attenelle, un dels 
més grans especialistes en Granados de l’actua-
litat,  oferirà un dels concerts més atractius de 
la temporada amb la interpretació integral de 
la gran obra mestra que és Goyescas. Daniel 
Ligorio presentarà un programa d’un interès 
extraordinari amb altres de les obres més grans 
de Granados. Els estudiants de Piano i Cant del 
Conservatori podran donar a conèixer el seu 
treball amb la música d’aquest en un concert 
col·lectiu.  Els actes dedicats a Granados es 
completaran amb conferències dedicades a 
l’anàlisi de la seva obra.
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MASTERCLASSES //                Vent

2 3

1

1.  ALESSIO ALLEGRINI ||  Trompa  21-22 de gener

2.  HANSJÖRG SCHELLENBERGER ||  Oboè  27-28 de gener 

3.  JOZSEF BAZSINKA ||  Tuba  26 d’abril
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4 5

6

4.  SILVIA CAREDDU ||  Flauta  3-4 de febrer

5.  CALOGERO PALERMO || Clarinet  29 d’abril

6.  GUSTAVO NÚÑEZ ||  Fagot  9-10 de maig
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9 8

7

MASTERCLASSES //                Vent

7.  DAVID REJANO ||  Trombó 16 de gener

8. MATTHIAS HÖFS ||  Trompeta  17 i 18 de març 

9.  DANIEL GAUTHIER ||  Saxòfon 11 i 12 d’abril
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11

10

12

MASTERCLASSES //                Corda

10.  PAVEL VERNIKOV ||  Violí 10 de febrer

11.  LUKAS HAGEN ||  Violí 7-8 de març

12.  GUSTAV RIVINIUS ||  Violoncel 9-10 de març
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13

MASTERCLASSES //                Cambra

13.  QUARTET CASALS ||  16 de març
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14 15

MASTERCLASSES //                Guitarra

14.  RODRIGO NEFTALÍ ||  20-22 de gener

15.  LEO BROUWER ||  9-11 de maig
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18 16

MASTERCLASSES //                Piano

16.  AKIKO EBI ||  17-18 de febrer

17.  ELIZABETH & MARCEL BERGMANN||  31 de març

18.  DINA YOFFE ||  18-20 d’abril

17

16



19 20

MASTERCLASSES //                Composició

19.  WILLIAM KINDERMAN ||  22-25 de febrer

20.  GEORGE BENJAMIN ||  15 de març
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21

22

MASTERCLASSES //                Cant

21.  TERESA BERGANZA ||  21 de gener

22.  DOLORA ZAJICK ||  21 d’abril
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24 23

25

23.  SIMON ESTES ||  21 de gener

24.  MARÍA BAYO ||  16-18 de febrer

25.  JOAN PONS ||   29 de febrer, 1 i 2 de març
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AGENDA //                
16 de gener  ||  DAVID REJANO ||  Trombó MASTERCLASS  

21 de gener  ||  TERESA BERGANZA ||  Cant  MASTERCLASS

21 de gener  ||  SIMON ESTES ||  Cant MASTERCLASS  

20-22 de gener  ||  RODRIGO NEFTALÍ ||  Guitarra  MASTERCLASS

21-22 de gener  ||  ALESSIO ALLEGRINI ||  Trompa MASTERCLASS

  
27-28 de gener  ||  HANSJÖRG SCHELLENBERGER || Oboè  MASTERCLASS  

3-4 de febrer  ||  SILVIA CAREDDU ||  Flauta MASTERCLASS

10 de febrer  ||  PAVEL VERNIKOV ||  Violí MASTERCLASS

16-18 de febrer  ||  MARÍA BAYO ||  Cant MASTERCLASS

17-18 de febrer  ||  AKIKO EBI ||  Piano  MASTERCLASS

18 de febrer ||  KAIMERATA ||   CONCERT

22-25 de febrer  ||  WILLIAM KINDERMAN ||  Composició  MASTERCLASS   

25 de febrer ||  WILLIAM KINDERMAN i ALUMNES ||   CONCERT   

26 de febrer ||  WILLIAM KINDERMAN||   CONFERÈNCIA   

3 de març  ||  JOAN PONS ||  Cant MASTERCLASS

3 de març  ||  ALBERT ATTENELLE - Homenatge Granados ||   CONCERT

7-8 de març  ||  LUKAS HAGEN| |   Violí  MASTERCLASS

9-10 de març ||  GUSTAV RIVINIUS ||  Violoncel  MASTERCLASS

9 de març  ||  GUSTAV RIVINIUS ||   CONCERT
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10 de març  ||  KAIMERATA ||   CONCERT

15 de març   ||  GEORGE BENJAMIN ||  Composició MASTERCLASS   

16 de març   ||  QUARTET CASALS ||  Música de Cambra MASTERCLASS   

16 de març   ||  QUARTET CASALS ||   CONCERT   

17 de març  ||  ALUMNES DE PIANO - Homenatge Granados ||   CONCERT

17-18 de març  ||  MATTHIAS HÖFS||  Trompeta MASTERCLASS

31 de març  ||  KAIMERATA ||   CONCERT

31 de març   ||  ELIZABETH & MARCEL BERGMANN ||  Piano MASTERCLASS   

7 d’abril  ||  DANIEL LIGORIO - Homenatge Granados ||   CONCERT

11-12 d’abril ||  DANIEL GAUTHIER||  Saxòfon MASTERCLASS

12 d’abril  ||  ALUMNES DE CANT - Homenatge Granados ||   CONCERT

13 d’abril  ||  KAIMERATA i ALUMNES ||   CONCERT

18-20 d’abril  ||  DINA YOFFE ||  Piano MASTERCLASS

21 d’abril   || DOLORA ZAJICK ||  Cant MASTERCLASS

26 d’abril   ||  JOZSEF BAZSINKA ||  Tuba MASTERCLASS

29 d’abril  ||  CALOGERO PALERMO ||  Clarinet  MASTERCLASS

9-10 de maig  ||  GUSTAVO NÚÑEZ ||  Fagot MASTERCLASS

9-11 de maig  ||  LEO BROUWER ||  Guitarra MASTERCLASS

11 de maig  ||  CONCERT HOMENATGE  a Leo Brouwer ||   CONCERT
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